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Voorjaarsschoonmaak
Overzicht

De meesten van ons verheugen zich op de lente! Het landschap begint vorm te krijgen, de bloemen beginnen te bloeien, en
voor velen is er een verlangen naar de grote voorjaarsschoonmaak. De noodzaak om eens goed op te ruimen en schoon te
maken is misschien voor de hand liggend. Minder duidelijk is de noodzaak om ook digitaal een grote schoonmaak te houden.
Hier volgen enkele tips om je digitale leven te ordenen en nieuwe gewoontes te starten:
RESERVEKOPIEËN: Deze stap wordt als eerste genoemd, omdat het op de langere termijn een van de meest
belangrijke stappen is die je wilt nemen, voordat je met de andere stappen aan de slag gaat. Hoezeer je ook je

best doet om veilig en zeker te zijn, het is zeer waarschijnlijk dat je op een bepaald moment een reservekopie
nodig hebt om belangrijke informatie terug te halen. Redenen hiervoor kunnen zijn een falende harddrive, een
verloren toestel en besmet raken met malware. Het plannen en maken van automatische reservekopieën geeft
je de zekerheid dat je op een bepaald moment jouw belangrijke informatie terug kunt halen.
VERWIJDEREN: Verwijder ongebruikte programma's of applicaties van je mobiele apparaten en computers.

Sommige applicaties gebruiken veel opslagruimte, introduceren nieuwe kwetsbaarheden en kunnen ervoor
zorgen dat apparaten trager werken. Hoe minder applicaties je hebt, hoe veiliger jouw systeem en informatie
zijn. Veel apparaten hebben de optie om te laten zien hoe lang het geleden is dat je een bepaalde applicatie
hebt gebruikt-is dit meer dan een paar maanden geleden, dan bestaat er een grote kans dat je de applicatie
helemaal niet nodig hebt!
UPDATE: Update al je apparaten en applicaties en schakel automatische updates in waar mogelijk. Op deze
manier zijn al je apparaten en applicaties bijgewerkt waardoor ze niet alleen sneller zijn, maar ook beter
beschermd tegen hackpogingen.
WACHTWOORDEN: Beoordeel je wachtwoorden. Wanneer je hetzelfde wachtwoord gebruikt voor meerdere

accounts, verander deze dan zodat elk account een uniek wachtwoord heeft. Moeite om al deze unieke
wachtwoorden te onthouden? Overweeg het gebruik van een wachtwoord manager. Activeer ten slotte twee
factor authenticatie waar mogelijk, zeker voor e-mail en financiële accounts.
www.sans.org/security-awareness

FINANCIËLE ACCOUNTS: Verzeker je ervan dat je bankrekeningen, creditcard accounts en pensioenrekeningen

zo ingesteld zijn dat je een signaal krijgt wanneer er een transactie plaatsvindt, zeker in het geval van grotere
transacties. Hoe eerder frauduleuze activiteiten opvallen, hoe eerder je ze kunt stoppen. Afhankelijk van het
land waar u woont kan een kredietblokkering een effectieve manier zijn om uw identiteit te beschermen.
BROWSER: Beoordeel alle add-ons en plugins die je hebt geïnstalleerd in je browser. Beoordeel de toestemming:

hebben de plugins echt toegang nodig tot jouw locatie, wachtwoorden, contacten? Wanneer je bepaalde plugins
niet meer gebruikt, of zorgen hebt omtrent de privacy van deze plugins kun je ze beter weggooien.
SOCIAL MEDIA: Bekijk je digitale voetafdruk en neem er de leiding over. Beoordeel je privacy instellingen en

gooi foto's en video's die niet langer nodig zijn weg. Je kunt ook jezelf eens opzoeken in een zoekmachine om te
zien welke informatie terug te vinden is over jou. Denk eraan, er is niks mis met het beperken van de informatie
die je deelt en het selectief zijn met wie je welke informatie deelt.
BUREAU: Ruim je bureau op, wis oude harde schijven en USB sticks en vernietig notities waar teveel informatie
op staat. Overweeg de aanschaf van een papiershredder als je die nog niet hebt.

E-MAIL: Ruim je e-mail grondig op, gooi weg wat niet meer nodig is en organiseer wat je wel nog nodig hebt.

Let speciaal op gevoelige documenten, zoals documenten waar je geboortedatum of BSN op staan en verwijder
ze uit je inbox!
Hoewel dit misschien een tijdrovend en saai klusje lijkt ben je er zeker van dat je apparaten en informatie na voltooiing een stuk
beter beschermd zijn. Wanneer deze taak te groot lijkt, overweeg dan een aantal zaken te doen, of probeer er iedere week een
te volbrengen. Ieder stapje brengt je een eind in de goede richting.
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Bronnen

Heeft u Backups? 				http://www.sans.org/u/ZVr
Wachtwoorden eenvoudig gemaakt: 		
http://www.sans.org/u/Y63
Zoek jezelf Online: 				
Vernietigen van mobiele apparaten: 		

http://www.sans.org/u/ZVB
http://www.sans.org/u/ZVG
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